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BAB IV 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BAGAN TABEL TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS V DI 
MADRASAH IBTIDAIYAH QURANIAH 8 PALEMBANG 

 

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 September – 13 Oktober 2015. 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VB yang berjumlah 25 

orang.Proses percobaan di kelas eksperimen di lakukan sebanyak 6 kali 

pertemuan, yaitu 1 kali pertemuan sebelum menggunakan media bagan tabel, 5 

pertemuan sesudah menggunakan media bagan tabel dengan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disusun peneliti, yang mana masing-

masing pertemuan 2 jam pelajaran. 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan setelah proses pembelajaran belangsung. Pada 

saat proses pembelajaran berlangsung pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi, sedangkan pengumpulan data setelah proses 

pembelajaran, dilakukan dengan memberikan soal tes yang berupa soal pilihan 

ganda materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Selama proses pembelajaran peneliti menggunakan metode media bagan 

tabel, dan pada setiap pertemuan peneliti ditemani oleh seorang observer dan 

beliau merupakan salah seorang guru kelas yang mengajar dikelas V untuk 

membantu peneliti mengamati aktivitas dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media bagan tabel. 
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Peneliti menggunakan metode tes untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

nilai siswa hasil eksperimen yang peneliti lakukan dalam pembelajaran IPA kelas 

V materi penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya sebelum menggunakan 

media bagan tabel dan sesudah menggunakan media bagan tabel. Nilai KKM 

yang ditetapkan di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang yang mana KKM 

pada mata pelajaran IPA adalah 70. 

Pada pertemuan pertama peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan 

tanpa menggunakan media bagan tabel dan melakukan test tertulis setelah proses 

pembelajaran (pretest) di kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 

Palembang.Pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima peneliti menjelaskan 

materi yang akan diajarkan dengan menggunakan media bagan tabeldan 

memberikan soal-soal latihan setelah proses pembelajaran di kelas VBMadrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang.  

Pada pertemuan keenam peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan 

dengan menggunakan media bagan tabel dan melakukan test tertulis setelah 

proses pembelajaran (posttest) di kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 

Palembang. Peneliti memberikan soal test yang berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 20 soal untuk mendapatkan data dari kelas VB adapun butir-butir soal 

pretest dan posttest disamakan. 
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Adapun langkah-langkah proses pembelajaran IPA kelas VB materi cara 

penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya dengan menggunakan media 

bagan tabel, yaitu: 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang penyesuian hewan dengan 

lingkungannya 

2. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi tentang penyesuian hewan 

dengan lingkungannya 

3. Guru mempersiapkan tabel yang akan digunakan oleh siswa untuk 

memasangkan kartu berupa materi pembelajaran 

4. Guru membagikan kepada siswa kartu yang berisi gambar hewan dan 

satunya kartu berupa bentuk penyesuian dengan lingkungannya. 

5. Guru meminta siswa untuk memasangkan kartu-kartu yang telah diberikan 

ke dalam tabel yang telah disediakan 

6. Guru meminta siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan isi dari tabel 

tersebut 

7. Kesimpulan/ rangkuman 

 

B. Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

1. Hasil Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Bagan Tabel Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas V Materi Cara Penyesuiaan Makhluk Hidup 

Terhadap Lingkungannya 
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Setelah melakukan proses pembelajaran sebelum menggunakan media 

bagan tabel di kelas VB pada materi cara makhluk hidup menyesuiakan diri 

dengan lingkungannya. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum 

menggunakna media bagan tabel ini peneliti memberikan soal pra tindakan 

(pretest) berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Dari tiap-tiap butir soal 

setiap soal yang dijawab dengan benar mendapatkan 5 poin. Adapaun data 

hasil belajar siswa kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8  Palembang, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 9 
Deskripsi Frekuensi Nilai Pretest (X) Siswa  Kelas VB Madrasah Ibtidaiyah 
Quraniah 8 Palembang Sebelum Menggunakan Media Bagan Tabel Mata 
Pelajaran IPA Materi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungannya 
 

No. Nilai Tes Frekuensi 

1. 75 2 

2. 70 3 

3. 65 2 

4. 60 4 

5. 55 6 

6. 50 3 

7. 45 2 

8. 40 3 
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Jumlah N = 25 

Dari data hasil belajar siswa sebelum menggunakan media bagan 

tabelpada mata pelajaran IPA kelas V materi cara makhluk hidup menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya di atas, maka dilakukan pengelolaan data sebagai 

berikut: 

a) Melakukan penskoran ke dalam tabel distribusi 

70 55 60 40 75  

65 55 70 70 50  

60 75 50 60 50  

55 55 55 65 45  

40 55 60 45 40 

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan terlebih yang disiapkan 

dalam tebel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 10 
Deskripsi Frekuensi HasilNilai Pretest (X) Siswa  Kelas VBMadrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang Sebelum Menggunakan Media Bagan 
Tabel Mata Pelajaran IPA Materi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan 

Diri dengan Lingkungannya Untuk Memperoleh Mean dan Standar 
Deviasi 

 

No. X F Fx 
X 

(X -   ) 
       

1. 75 2 150 18,2 331,24 662,48 

2. 70 3 210 13,2 174,24 522,72 
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3. 65 2 130 8,2 67,24 134,48 

4. 60 4 240 3,2 10,24 102,4 

5. 55 6 330    -1,8 3,24 19,44 

6. 50 3 150 -6,8 46,24 138,72 

7. 45 2 90 -11,8 139,24 278,48 

8. 40 3 120 -16,8 282,24 846,72 

  N = 25 
∑fx = 

1420 
  ∑    = 2705,44 

 

Dari tabel di atas diketahui :∑fx = 1420, ∑    = 2705,44 dan N = 25. 

Selanjutnya, dilakukan tahap perhitungan rata-rata atau Mean Variabel X (hasil 

belajar pretest). 

b) Mencari nilai rata-rata    = 
     

   = 
          = 56,8 dibulatkan menjadi 57 

c) Mencari     

    =√       

    =√          

    =√       
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    = 10,40 dibulatkan menjadi 10 

d) Mengelompokkan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  = Tinggi 

M – 1SD s/d M + 1  = Sedang 

M – 1 SD kebawah  = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada 

skala perhitungan sebagai berikut: 

57 +  (10) = 67 keatas Hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media bagan tabel pada materi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan ligkungannya  

di kategori tinggi 

47 s/d 67 Hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media bagan tabel pada materi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

dikategori nilai sedang 

57 – 1 (10) = 47 kebawah Hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media bagan tabel pada materi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

di kategori nilai rendah 
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Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 11 
Persentase Hasil Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Bagan Tabel 

pada Mata Pelajaran IPA kelas V Materi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan 
Diri dengan Lingkungannya di MI Quraniah 8 Palembang 

 
No. Hasil Belajar Siswa Materi Daur Hidup Hewan Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 5 20 % 

2. Sedang 15 60 % 

3. Rendah 5 20 % 

Jumlah 25 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan media bagan tabel pada materi cara makhluk hidup 

meyesuaikan diri dengan lingkungannya memperoleh mean atau nilai rata-

rata sebesar 56,8 dibulatkan menjadi 57, dengan kategori nilai tinggi ada 5 

orang siswa (20 %), nilai sedang ada 15 orang (60 %) dan nilai rendah ada 5 

orang siswa (20%). 

2. Hasil Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Bagan Tabel Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas V Materi Cara Penyesuian Makhluk Hidup 

Terhadap Lingkungannya 

Setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media 

bagan tabel di kelas VB pada materi cara makhluk hidup menyesuiakan diri 

dengan lingkungannya. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sesudah 



78 
 

menggunakan media bagan tabel ini peneliti memberikan soal berupa posttest 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Dari tiap-tiap butir soal setiap 

soal yang dijawab dengan benar mendapatkan 5 poin. Adapaun data hasil 

belajar siswa sesudah menggunakan media bagan tabel (posttest) kelas VB di 

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8  Palembang, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 12 
Deskripsi Frekuensi Nilai Posttest (Y) Siswa  Kelas VB Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang Sesudah Menggunakan Media Bagan Tabel Mata 
Pelajaran IPA Materi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungannya 
 

No. Nilai Tes Frekuensi 

1. 100 1 

2. 95 2 

3. 90 2 

4. 85 1 

5. 80 1 

6. 75 10 

7. 70 3 

8. 65 2 

9. 60 3 

Jumlah N = 25 
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Dari data hasil belajar siswa sebelum menggunakan media bagan tabel 

pada mata pelajaran IPA kelas V materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya di atas, maka dilakukan pengelolaan data sebagai berikut: 

e) Melakukan penskoran ke dalam tabel distribusi 

60 60 65 65 70  

75 75 80 70 75  

60 75 70 85 75  

100 90 90 95 95 

75 75 75 75 75  

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan terlebih yang disiapkan 

dalam tebel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 13 
Deskripsi Frekuensi Hasil Nilai Posttest (Y) Siswa  Kelas VB Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang Sesudah Menggunakan Media Bagan 
Tabel Mata Pelajaran IPA Materi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan 

Diri dengan Lingkungannya Untuk Memperoleh Mean dan Standar  
Deviasi 

 

No. X F Fx 
X 

(X -   ) 
       

1. 100 1 100 23,8 566,44 566,44 

2. 95 2 190 18,8 353,44 706,88 

3. 90 2 180 13,8 190,44 380,88 

4. 85 1 85 8,8 77,44 77,44 
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5. 80 1 80    3,8 14,44 14,44 

6. 75 10 750 -1,2 1,44 14,4 

7. 70 3 210 -6,2 38,44 115,32 

8. 65 2 130 -11,2 125,44 250,88 

9. 60 3 180 -16,2 262,44 787,32 

  N = 25 
∑fx = 

1905 
  ∑    = 2914 

 

Dari tabel di atas diketahui :∑fx = 1905, ∑    = 2914 dan N = 25. 

Selanjutnya, dilakukan tahap perhitungan rata-rata atau Mean Variabel X (hasil 

belajar pretest). 

f) Mencari nilai rata-rata    = 
     

   = 
          = 76,2 dibulatkan menjadi 76 

g) Mencari     

    =√       

    =√       

    =√           = 10,79 dibulatkan menjadi 11 
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h) Mengelompokkan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  = Tinggi 

M – 1SD s/d M + 1  = Sedang 

M – 1 SD kebawah  = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada 

skala perhitungan sebagai berikut: 

76 + 1 (11) = 87 keatas Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media bagan tabel pada materi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan ligkungannya  

di kategori tinggi 

65 s/d 87 Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media bagan tabel pada materi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

dikategori nilai sedang 

76 – 1 (11) = 65 kebawah Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media bagan tabel pada materi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

di kategori nilai rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 
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Tabel 14 
Persentase Hasil Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Bagan Tabel pada 

Mata Pelajaran IPA kelas V Materi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri 
dengan Lingkungannya di MI Quraniah 8 Palembang 

 
No. Hasil Belajar Siswa Materi Daur Hidup Hewan Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 5 20 % 

2. Sedang 17 68 % 

3. Rendah 3 12 % 

Jumlah 25 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil belajar siswa sesudah 

menggunakan media bagan tabel pada materi cara makhluk hidup 

meyesuaikan diri dengan lingkungannya memperoleh mean atau nilai rata-

rata sebesar 76,2dibulatkan menjadi 76, dengan kategori nilai tinggi ada 5 

orang siswa (20 %), nilai sedang ada 17 orang (68 %) dan nilai rendah ada 3 

orang siswa (12%). 

 

C. Analisis Data Observasi Aktivitas Siswa dalam Penggunaan Media Bagan 

Tabel pada Mata Pelajaran IPA Kelas V Materi Cara Makhluk Hidup 

Menyesuaikan Diri dengan Lingkungannya 

Selama proses pembelajaran berlangsung pada saat penggunaan media 

bagan tabel dilakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi. Tujuan 

digunakannya observasi ini untuk mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media bagan tabel. 



83 
 

Observasi dilakukan dalam kegiatan ini pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adapun di dalamnya terdapat sepuluh indikator dalam penggunaan 

media bagan tabel dalam proses pembelajaran, delapan indikator kegiatan 

penilaian untuk lembar observasi guru dan lima indikator kegiatan penilaian 

untuk lembar observasi siswa yang telah disesuaikan dengan media bagan tabel. 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas guru dalam menggunakan media 

bagan tabelpada materi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya yang terdiri dari 8 indikator penilaian yang dilakukan guru 

semuanya terlaksana (terlampir). 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang 

dilakukan siswa dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 15 
Observasi Aktivitas Siswa terhadap Pengaruh Penggunaan Media Bagan 
Tabel Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas Vdi 

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 
 

No Nama 
Indikator Penilaian Persen 

tase 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1.  Adam Ajiansyah   40% Kurang  
2. Alisa Intan      80% Baik  
3. Alif Nandana      80% Baik  
4.  Alvin Medianto      40% Kurang  
5. Amelia Sari      80% Baik  
6. Andrean      100% Sangat Baik 
7. Angga Julian      40% Kurang  
8. Celvin Pranata      100% Sangat Baik 
9. Darmansyah      80% Baik  
10. Erika Adhasari      100% Sangat Baik  
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11. Jian Mardiansyah      60% Cukup  
12. Linda       60% Cukup  
13. M. Fadil      60% Cukup  
14. M. Robi      60% Cukup  
15. M. Ryan Syaputra      80% Baik  
16. Maludin Abusalam      100% Sangat Baik  
17. Rafli Mardiansyah      80% Baik  
18. Redinda Permatasari      80% Baik  
19. Shifa Shafariza      100% Sangat Baik 
20. Siti Naila      80% Baik  
21. Suganda      60% Cukup  
22. Yudha Sahputra      80% Baik  
23. Zahara Balqis      80% Baik  
24. Dewi Puspita      80% Baik  
25. Ananda Rani      80% Baik  

 

Keterangan: 

1 = Siswa memperhatikan penjelasan guru 

2 = Siswa dapat memasangkan kartu dari materi yang dijelaskan sesuai 

dengan tabel yang disediakan 

3 = Siswa kedepan kelas untuk menjelaskan isi dari tabel berupa materi 

pembelajaran tentang bentuk penyesuian diri hewan 

4 = Siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan 

guru 

5 = Siswa aktif bertanya  

 

Kategori : 

1 Sangat Kurang = Jika siswa mengerjakan satu kegiatan  
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2 Kurang = Jika siswa mengerjakan dua kegiatan  

3 Cukup = Jika siswa mengerjakan tiga kegiatan  

4  Baik = Jika siswa mengerjakan empat kegiatan  

5 Sangat Baik = Jika siswa mengerjakan semua kegiatan  

 

Tabel 16 
Data Persentase Observasi Aktivitas Siswa terhadap Pengaruh 

Penggunaan Media Bagan Tabel Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran IPA Kelas Vdi Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

 
No Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 5 20% 

2. Baik 12 48% 

3. Cukup 5 20% 

4. Kurang  3 12% 

5. Sangat Kurang 0 0% 

JUMLAH 25 100% 

 
Dilihat pada tabel 15 hasil dari persentase observasi aktivitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini memiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 20%, sebanyak 48% adalah siswa 

yang mengerjakan empat indikator kegiatan, dan 20% adalah siswa yang 

mengerjakan tiga indikator, dan 12% lagi adalah siswa yang mengerjakan dua 
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indikator kegiatan, serta siswa yang hanya mengerjakan satu indikator kegiatan 

sebanyak 0%. 

Berdasarkan persentase data observasi aktivitas siswa di atas, menunjukkan 

bahwa persentase rata-rata siswa dikategorikan baik dalam mengikuti proses 

pembelajaran yaitu dilihat dari banyaknya siswa yang merespon positif dengan 

memperhatikan penjelasan guru, dan diikuti dengan siswa aktif bertanya dan 

siswa dapat memasangkan kartu berupa materi pada bagan tabel yang ada, serta 

siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan isi dari media bagan tabel yang 

telah disiapkan. 

 

D. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada atau tidak ada pengaruh 

penggunaan media bagan tabelterhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. Dengan 

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata uji dua pihak, diperoleh rumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan penggunaan media bagan tabel terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas Vdi Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media bagan tabel 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. 
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Uji statistik tentang dapat atau tidak dapat pengaruh penggunaan media 

bagan tabel terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA materi 

cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang, di sini peneliti menggunakan statistik dengan 

rumus uji tes “t” sebagai berikut:  

          

Dari 25 orang siswa Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang yang 

ditetapkan sebagai sampel penelitian, telah berhasil dihimpun data berupa hasil 

belajar siswa pada proses pembelajaran sebelum dan sesudah penggunaan media 

sketsa. Data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 17 
Perhitungan untuk Memperoleh “t” dalam Rangka Menguji 

Kebenaran/Kepalsuan Hipotesis Nihil tentang Hasil Belajar Siswa di 
Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang antara Sebelum (pretest) dan 

Sesudah (posttest) Menggunakan Media Bagan Tabel 
 

No Nama siswa 

Skor hasil belajar siswa 

D =(X-Y) D2 = (X-Y)2 Pre test 

(X) 

Post test 

(Y) 

1 Adam Ajiansyah 40 60 20 400 

2 Alisa Intan 65 85 20 400 

3 Alif Nandana 60 75 15 225 

4 Alvin Medianto 40 60 20 400 
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5 Amelia Sari 50 75 25 625 

6 Andrean 75 95 20 400 

7 Angga Julian 40 60 20 400 

8 Celvin Pranata 70 90 20 400 

9 Darmansyah 50 75 25 625 

10 Erika Adhasari 75 100 25 625 

11 Jian Mardiansyah 50 70 20 400 

12 Linda  50 70 20 400 

13 M. Fadil 55 75 15 225 

14 M. Robi 45 65 20 400 

15 M. Ryan Syaputra 55 75 20 400 

16 Maludin Abusalam 65 90 25 625 

17 Rafli Mardiansyah 55 75 20 400 

18 Redinda Permatasari 60 75 15 225 

19 Shifa Shafariza 70 95 25 625 

20 Siti Naila 60 75 15 225 

21 Suganda 45 65 20 400 

22 Yudha Sahputra 60 75 15 225 

23 Zahara Balqis 70 80 10 100 

24 Dewi Puspita 55 75 20 400 

25 Ananda Rani 55 75 20 400 
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JUMLAH    = - 490   2= 9950 

 

Untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, maka kita lakukan 

perhitungan dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mencari D (difference= perbedaan) antara skor variabel X dan skor variabel 

Y, maka D= X-Y 

b. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh    = -490 

c. Mencari Mean of Difference, dengan rumus :  

     
 

 

          

    - 19,6 

d. Menguandratkan D, sehingga di peroleh    = 9950 

e. Mencari Deviasi Standar dariDifference       ,dengan rumus: 

     √   

 
   

 

 

 

     √       (      )  
     √             
     √           

     √      
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     3,72 

Dengan diperolehnya SDD sebesar itu, maka lebih lanjut kita perhitungkan 

standard error dari mean perbedaan skor antara variable X dan variable Y: 

f. Mencari standard error dari Mean difference , yaitu :     , dengan rumus: 

        √  1
 

         √   1
 

         √   

              

     0,76 

g. Langkah berikutnya mencari t0 dengan menggunakan rumus, yaitu: 

t0 =  
       

t0=  
         

t0 = 25,78 

h.  emberikan Interpretasi terhadap “t0”: 
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1) Dengan terlebih dahulu memperhitungkan df atau db-nya; df atau db = N-

1 = 25-1 = 24. Dengan df sebesar 24 kita berkonsultasi pada Tabel Nilai 

“t”, baik pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%.  

2) Ternyata dengan df sebesar 25 itu diperoleh harga kritik “t” atau tabel 

pada ttabeltaraf signifikansi 5% sebesar 2,06 sedangkan pada taraf 

signifikansi 1% = 2,80. 

3)  engan membandingkan besarnya “t” yang kita peroleh dalam 

perhitungan (t0 = 25,78) dan besarnya “t” yang tercantum pada Tabel 

Nilai t (tt.ts.5% = 2, 06 dan tt.ts.1% = 2, 80) maka dapat kita ketahui bahwa t0 

adalah lebih besar daripada tt, yaitu 2, 06<25,78> 2,80 

4) Melakukan perbandingan antara t0 dengan tt dengan patokan sebagai 

berikut: 

Dari perhitungan di atas dapat didapat   >   sehingga Ha di terima 

dan Hoditolak. Maka hipotesis penelitian menyatakan bahwaTerdapat 

Pengaruh yang Signifikan Penggunaan Media Bagan Tabel terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang pada materi cara makhluk hidup menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya 

i. Kesimpulan 

Nilai tes hasil belajar siswasesudah menggunakan media bagan tabel 

pada post test  meningkat atau lebih baik jika dibandingkan dengan hasil 
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belajar siswa sebelum menggunakan media bagan tabelpada tes awal (pre 

test). Dengan membandingkan besarnya “t” yang diperoleh dalam 

perhitungan (to =25,78) dan besarnya “t” yang tercantum pada Tabel  ilai t 

(ttts5% = 2, 06 dan ttts1% = 2,80) maka dapat diketahui bahwa to adalah lebih 

besar daripada ttyaitu 2,06<25,78>2,80. Karena to lebih besar daripada tt 

maka adanya perbedaan nilai tes hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan media bagan tabelpada mata pelajaran IPA materi 

cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, merupakan 

perbedaan yang berarti atau perbedaan yang menyakinkan (signifikan). 

Dan berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media bagan tabel maka penggunaan media bagan tabel mempunyai 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. 

 

E. Pembahasan 

Dalam proses belajar mengajar ada empat komponen penting yang 

berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa yaitu bahan belajar, suasana belajar, 

media dan sumber belajar, serta guru sebagai subbjek pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut sangat penting dalam proses belajar, sehingga melemahnya 
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satu atau lebih komponen dapat menghambat tercapainya tujuan belajar yang 

optimal.52 

Media sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan 

summber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dipilih atas dasar tujuan 

dan bahan pelajaran yang ditetapkan, oleh karena itu guru sebagai subjek 

pembelajaran harus dapat memilih media dan sumber belajar yang tepat sehingga 

bahan pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik 

Beberapa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran 

                                                           
52

 Rostina Sundayana,  Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika, cet. Ke- 1, 
(Bandung: ALFABETA,2014), hlm. 25 
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4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Dari beberapa manfaat yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu 

diperlukan alat atau perantara bagi guru untuk menyampaikan materi IPA agar 

penyampaiannya tidak bersifat konvensional, dan tidak hanya menuntut siswa 

untuk hanya menghafal dalam setiap proses pembelajarannya yang pada akhirya 

berdampak pada hasil belajar IPA siswa yang rendah. 

Maka salah satu alat atau perantara yang dapat digunakan guru dalam 

penyampaian materi adalah dengan menggunakan media bagan tabel karena 

bagan tabel adalah salah satu media yang menyuguhkan isi materi dalam bentuk 

kolom-kolom yang berguna untuk menyederhanakan subjek gagasan, pelajaran, 

konsep dan lain-lain. Media bagan tabel juga membantu siswa dalam 

memperjelas materi yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa penngunaan media bagan tabel dalam 

proses pembelajaran memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa, hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas V pada Mata 

Pelajaran IPA di MI Quraniah 8 Palembang, yang menunjukkan bahwa: 

Hasil belajar siswa kelas VB MI Quraniah 8 Palembang bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media bagan tabel dan sesudah menggunakan media bagan tabel. Dapat dilihat 

dari perhitungan bahwa rata-rata (mean) hasil belajar siswa sesudah 
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menggunakan media bagan tabel sebesar 76,2 ini meningkat jika dibandingkan 

dengan rata-rata (mean) hasil belajar siswa sebelum menggunakan media bagan 

tabel sebesar 56,8. 

Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa persentase rata-rata siswa 

dikategorikan baik dalam mengikuti proses pembelajaran karena 48% siswa pada 

saat proses pembelajaran dilihat dari banyaknya siswa yang merespon positif 

dengan memperhatikan penjelasan guru, dan diikuti dengan siswa aktif bertanya 

dan siswa dapat memasangkan kartu berupa materi pada bagan tabel yang ada, 

serta siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan isi dari media bagan tabel 

yang telah disiapkan. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengaruh penggunaan media 

bagan tabel terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA di MI 

Quraniah 8 Palembang, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa.  

 

 

 

 


